
 
FULL D’INSCRIPCIÓ ANGLÈS EXTRAESCOLAR 

Curs  

Nom i cognoms de l’alumne  

Nom i cognoms del pare/mare 

Telèfons      

Email 

Adreça  

DNI Pare/Mare                                                             

SI          NO            ACCEPTO segons la normativa vigent sobre els drets d’imatge que la imatge del meu fill/a 
pugui aparèixer en fotografies realitzades a les activitats organitzades per Mishmash Idiomes amb Art i 

publicades en: la pàgina web de Mishmash, la pàgina Facebook de Mishmash i altres presentacions digitals o 
cartells. DNI del pare o mare............................................ 
  

SI           NO             ACCEPTO rebre informació relativa a les activitats formatives de Mishmash, mitjançant 

correus electrònics i/o missatges de text al mòbil. 

 

En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, informem del següent: El responsable de les 

dades facilitades lliurement és Mishmash Idiomes amb Art NIF B65843401, amb seu a C/ Coll i Vehí 52, 08026 

Barcelona, telèfon 626033575 i correu electrònic info@mishmashbarcelona.com. L’informem que mitjançant la 

complementació del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el 

fitxer de titularitat de Mishmash Idiomes amb Art, amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud 

d’inscripció, així com per mantenir-li informat, inclòs per mitjans electrònics, al voltant de qüestions relatives a 

l’activitat, els seus serveis i accions. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en que hi hagi una 

obligació legal. Podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició enviant un correu a 

info@mishmashbarcelona.com.  

 

He llegit i accepto la política de privacitat                     Data i signatura               

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                       

Condicions dels cursos: 

Durada: curs escolar. Fem les mateixes festes i vacances indicades al calendari escolar. 

Pagament: trimestral en efectiu o ingrés en el compte de Mishmash Idiomes amb Art del Banco de Santander 
nº: 0049-2356-91-2394118137, IBAN ES8200492356912394118137. Especificant el nom de l’alumne i l’activitat. 

 
Condicions per donar-se de baixa: en cas que es vulgui donar l’alumne/a de baixa, s’haurà de notificar 
directament al correu de Mishmash: info@mishmashbarcelona.com, 15 dies abans del mes anterior a la baixa. 

 
Mishmash es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants, així 

com variar el professor/a si ho considera necessari. 

Només es podran recuperar les classes no realitzades per motiu de baixa del professor en el cas que no es 
pogués substituir. 

 
                                     info@mishmashbarcelona.com        l        www.mishmashbarcelona.com 

 

mailto:info@mishmashbarcelona.com

